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צרור <רדנה

מציירת
ת לא ו יי ו ר ח ת  היא משתתפת. היא שבה הראשונה ה
 כאשר בתואר, הזכיר, טעם את לטעום הספיקה גם ן

 מלכת־ תחרות לכן זו. בשנה אלגנס מיס בתואר זכתה
מיותרת. התרגשות לה גורמת לא המים

סנ 175 של לגובה מתנשאת וחצי 17ה־ בת אורלי
מקור חום שיער גדולות, חומות עיניים לה יש טימטרים.

מאוד. נאה והופעה זל
בקריית־עקרון, כיום ומתגוררת ברחובות, נולדה היא

 אביה מרוקו. יוצאי הוריה הולדתה. מעיר הרחק לא
 ואח אחיות חמש לאורלי עקרת־בית. ואמה נהג־מונית

 את סיימה אלה בימים מכולם. המבוגרת והיא אחד,
ברחובות. קציר התיכון בבית־הספר השביעית הכיתה

 היא ומאז בית־הספר במיסגרת ציור למדה אורלי
 לצייר מרבה היא לציור. פנוי רגע כל לנצל משתדלת

 אנשים. של דמויות לצייר אוהבת היא במייוחד אך נופים,
 היושבים שלה החברים את מציירת היא לפעמים
 בין אורלי מתלבטת העתיד לגבי כדוגמנים. למענה
 ה- תחומי על שמראה מה העבודה־הסוציאלית, לימודי

שלה. המגוונים ההתעניינות
מר הם ומאז מצה״ל, שהשתחרר חבר יש לאורלי

בצוותא. ולצייר יפה, הנוף שבהם למקומות יחד לצאת בים
 אורלי מייוחד. באופן לה קורצים אינם הזוהר חיי

 אליה. יפנו אם רק אך בדוגמנות, לעסוק תתנגד לא
זה. בשטח עבודה ולהשיג לרוץ תוכניות לה אין

 ברטים־טיסה קיבלה אמנם, מיס בתואר זכתה כאשר
 בבית־הספר, הלימודים לטובת עליו ויתרה אך ליוון,

 קיבלה, כבר בדוגמנות הצעות גם יותר. אותה שעניינו
להן. נענתה לא זמן מחוסר אך

 מהשתת־ גדול עניין עושים לא אורלי של בביתה
בהם- לתחרות הגיעה היא מלכת־המים. בתחרות פותה
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 עולום על חולמת איננה וביישני, שקט בקול המדברת דנה,
 היא שקט,״ רוצה אני בשבילי, חיים לא ״אלה זוהר. של

אומרת.
 לרמת־גן. עברה שנתיים ובגיל בכפר־סבא נולדה היא
 ורק בנים שישה לעולם הביאו טריפולי, יוצאי הוריה,

ירדנה. נולדה אחריהם
 ירדנה גדלה גדולה, כה במישפחר, יחידה בת בהיותה

הש לא טרה במחלבות שעובד אביה, מפונקת. כילדה
 לתחרות ניגשת שהיא לו סיפרה כאשר משימחה תולל

 לא שזה השתכנע ואחיה אמה בעזרת אך מלכת־המים,
נורא.

 במגמת ברמת־גן אורט בבית־הספד לומדת ירדנה
אומרת. היא שרטטת,״ להיות רוצה ״אני שרטוט.

 גמגמה תיכון תלמידת וחצי, 15ה־ בת צרור ירדנה
 אופנת של לבוקר שמש בשמלת מרמת־גן, לשירטוט

הקיץ. לימות אידיאלית ואוורירית, קלה נוחה, ניבה.

 בעתיד לא אך חושבת, אמנם היא וילדים נישואין על
 כמה ראיתי כי ילדים, ארבעה רק רוצה ״הייתי הקרוב.

אומרת. היא ילדים,״ שבעה לגדל שלי לאמא היה קשה
 ספרות, הם בבית־הספר עליה החביבים המיקצועות

אופ זה אותה משגע שבאמת מה אך ותנ״ך. היסטוריה
 שיש בחור עם לצאת נהנית מאוד היא כבדים. נועים

 את לפרוע לרוח ולהניח מאחוריו לשבת כזה, אופנוע לו
שערותיה.
 מרבה היא הספורט. הוא שלה אחר חביב עיסוק

למר ובריצות בגילגולי-כתף טובה היא ובמייוחד לשחות,
ארוכים. חקים

 אך בה, שמביט מי כל מבחין ירדנה של ביופיה
 לה הציעו נבוכה. היא יופיה, על לה מחמיאים כאשר
 סירבה, היא אך קבוע, יוצאים בסרט להשתתף אפילו

בשבילה. לא זה שחקנית של שקאריירה הרגישה כי

 על־ידי מודגמת ׳,80 לקיץ ניבה של האחרונה הצעקה
קר אוברול :חן אורלי ס ר  צהוב, בצבע (קרפ/כותנה) סי

לשינוי. הניתן מתכווץ מחשוף עם שחור בפס מעוטר

םסי 6 אחרי בת


